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ESTUDO DE CASO DE CCA, NA MODALIDADE 
RESTAURAÇÃO COLETIVA, em Portugal 

		
“FORNECIMENTO	DE	REFEIÇÕES	

BIOLÓGICAS	LOCAIS	–	CANTINHO	DA	
PEQUENADA”	

	
TIPO	DE	GESTÃO	DAS	CANTINAS	
Gestão Concessionada 
 

PROMOTOR	

Identificação	
Associação Cantinho da Pequenada  
 

Tipo	de	promotor	
IPSS  
 

PÚBLICO-ALVO	
População Escolar 
 

ONDE	
Cantinho da Pequenada, em Frielas, no concelho de Loures 

 

TIPO	DE	PRODUTOS	
Fruta e hortícolas frescos de produção biológica 
 

Nº	REFEIÇÕES/DIA	
Cerca de 100-110 
 

CONTEXTO	
No concelho de Loures existem 58 refeitórios escolares de jardins de infância e estabelecimentos do primeiro ciclo 
do ensino básico, que servem cerca de 7000 refeições diárias.  
A generalidade destes refeitórios é gerida diretamente pelo município, porém existem 5 cuja gestão é assegurada por 
entidades parceiras, com as quais a Câmara Municipal celebra protocolos de colaboração para o fornecimento de 
refeições escolares, que preveem a comparticipação do respetivo custo. É o caso da Associação Cantinho da 
Pequenada (IPSS), em Frielas.  
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DESCRIÇÃO	DA	EXPERIÊNCIA	
O Cantinho da Pequenada desde sempre procurou assegurar refeições saudáveis e de boa qualidade às crianças do 
berçário, creche, jardim de infância e 1º ciclo da Escola Básica de Frielas, que almoçam no refeitório da instituição. 
Todos os dias é necessário assegurar cerca de 100-110 almoços. 
Consciente desta preocupação e estando envolvido no projeto piloto – “Refeitórios escolares biológicos”, o Município 
de Loures lançou o desafio ao Cantinho da Pequenada para que fosse apresentada uma candidatura com vista à 
obtenção da certificação “refeitório biológico”.   
Para o efeito, foi constituído, em 2019, um grupo de trabalho composto pela Associação Cantinho da Pequenada, a 
empresa concessionária do refeitório - UNISELF, o Município de Loures e pequenos produtores hortofrutícolas em 
modo de produção biológico do concelho e da região. 
Apesar desta certificação não o obrigar, foi decidido que os produtos biológicos a incluir nas ementas teriam também 
de ser produzidos no concelho ou alternativamente na região. 
No âmbito deste grupo de trabalho, foram encontradas soluções para alguns problemas: 
 

Preço	e	Quantidades	
	

A Câmara de Loures foi sensível ao custo acrescido associado à introdução de produtos biológicos, tendo por isso 
aprovado transferir para o Cantinho da Pequenada uma comparticipação por refeição que é praticamente o dobro do 
custo das refeições das cantinas geridas diretamente pelo Município.  
Assumindo que a refeição tem um custo máximo, houve necessidade de negociar os preços dos produtos vendidos à 
empresa concessionária, garantindo que estes são justos para todos os intervenientes.  
Os prazos de pagamento por parte da empresa concessionária aos produtores devem também ser razoáveis. 
Acresceu a este facto a necessidade de garantir que, em média, pelo menos 20% dos produtos utilizados são 
biológicos para a obtenção da certificação “refeitório biológico”. 
Apesar de tudo, as quantidades de produtos consumidas são pouco apelativas para os produtores, mesmo tendo em 
conta a sua reduzida dimensão.  
Os produtores acordaram por isso que apenas um deles ficaria responsável pelo fornecimento, podendo recorrer aos 
restantes em caso de necessidade.  
Tratou-se de um exercício complexo, que implicou o empenho de todos os envolvidos no processo na procura de uma 
solução equilibrada e justa. 
 

Ementas		
	

As ementas são elaboradas pela empresa concessionária do refeitório.  
Existe um diálogo permanente entre a empresa e os produtores que permite elaborar as ementas em função dos 
produtos disponíveis em determinada época.  
As ementas apresentam a identificação dos produtos biológicos que compõem as refeições. Ainda não é comunicado 
o facto de os produtos serem locais, mas existe abertura para que isso suceda. 
 

Logística	e	Encomendas	
	

A empresa concessionária faz encomendas semanais tando em conta as necessidades e os produtos disponíveis. 
As entregas são asseguradas pelos próprios produtores, normalmente apenas uma vez por semana (2ª feira).  
 
É importante que no refeitório exista espaço de armazenagem e refrigeração que permita que os produtores se 
desloquem o menor número de vezes possível.  
 
Em janeiro de 2020, iniciou-se o fornecimento do refeitório do cantinho da pequenada com produtos bio, produzidos 
sobretudo numa exploração agrícola de Santo Julião do Tojal, no concelho de Loures. A pandemia COVID – 19 obrigou 
a interromper este processo, que foi retomado em setembro do mesmo ano, no ano letivo 2020/2021 e que continua 
em funcionamento no ano letivo 2021/2022.  
 
A consolidação desta experiência permite antever a sua possível disseminação por outras escolas do concelho que 
detenham a gestão dos seus refeitórios escolares. 
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FATORES DE SUCESSO 

• Existência de Produção Agrícola Local 

• Sensibilidade dos diferentes atores envolvidos para a comercialização da produção 
agrícola local 

• Comparticipação do Município,  tendo em conta os custos acrescidos  

• Articulação com o projeto “Refeitórios Escolares Biológicos” 

• Flexibilidade para elaboração das ementas tendo em conta os produtos hortofrutícolas 
disponíveis em determinada época 

• Estabilidade do número de refeições que permite planear as quantidades necessárias 

• Processo logístico simples 


